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 ميرعبدالرحيم عزيز
 

٢٠٠٨/١٨/١٢ 

 
 ممبی  در  تروريستی ۀبازتاب منطقوی حمل

 
 نوامبر در  ممبی، هند  را سخت تكان داد  و ضعف استخباراتی و  امنيتی اش  در حمايت از مردم ٢۶ تروريستی ۀحادث

 دانسته، اما یستي حرآت ترورنيپاآستان را منبع ا،  ، مقامات هنداز روز اول.   رد سوال قرار گرفتو حاآميت آن مو
وخامت .    است دهيورز تروريستی ممبی  انكار ۀ در حادثپاآستان طبق روش هميشگی،  اينبار هم از دخالتاسالم آباد 

تصادم  از ا راين دو آشور جلوگيری نموده و تشنجاوضاع قدرت های خارجی را در تكاپو انداخت تا از اوج گيری 
 ۀمطبوعات دنيا حمل. بهره برداری نمايند  بحراننياز سياسی خود در منطقه و  برای احيای نفوذ  باز داشته  نظامی

اول اينكه سازمان های .   سپتامبر هند ناميده و تشابهاتی را بين ايندو مشاهده ميكنند ١١، تروريستی در ممبی را
و مالی هند و امريكا شناخته دوم اينكه ممبی و نيويارك  هر دو مراآز تجارتی .  تروريستی در هر دوحادثه دخيل بودند

 ۀدرين مضمون، بازتاب حادث.  و باالخره هر دو حادثه تاثيرات منطقوی و جهانی را در بر داشته است.  استشده 
 . نوامبر  در ممبی و تاثيرات منطقوی آنرا  مورد ارزيابی قرار ميدهم٢۶تروريستی 

 

 هند
 آغاز اين حادثه دانست و اسنادی هم درين زمينه ۀاآستان را نقط تروريستی در ممبی، دولت هند پۀبعد از اجرای حمل

چنانچه يكی از افراد .   تروريستی بودۀدر پاآستان مسؤول اين حادث (Laskar-e-Taiba)  "لشكر طيبه"ارائه داد آه 
 امريكا، برتانيه و با وجوديكه.    اعتراف نمود"لشكر طيبه"دستگير شده به نام داوود ابراهيم آسكار به دخالت مستقيم 

 ترروريستی در ممبی تائيد آردند و از ۀ آشور های متمايل به هند، موقف اين آشور را به ارتباط حادث تعداد ازكي
خواستند، مقامات هند  و  حاميان ٱنها شدت عمل "لشكر طيبه"پاآستان در بازداشت افراد و رهبران  سازمان تروريستی 

مقامات هند اين حادثه را سرآغاز صف آرائی جديدی در منطقه تلقی .  ميرسيدنداز جريان آار زياد راضی به نظر ن
   .آرده  و سعی نموده اند آه هند را از قيد فضای  سياسی بعد از سقوط شوروی آه بر منطقه  حاآم است، برهانند

 
ا به هند داد آه روابط  تروريستی ديمتری مدويديف رئيس جمهور روسيه بهترين فرصت رۀسفر يك هفته بعد از  حادث

ستراتژيك و عنعنوی خود را با روسيه  دوباره مورد تجديد نظر داده و شايد در آينده هم  آنرا تا  سطح جنگ سرد 
سقوط شوروی و حاآميت جهانی امريكا، اآثر آشور ها بشمول هند را به اين طرز ديد وادار ساخت آه طالع .  برساند

 و عكس العمل خشن و دور از تعقل و تجاوزات ٢٠٠١ سپتامبر ١١ تروريستی ۀ حادث. خود را  با امريكا بجنگانند
امريكا بر افغانستان  و عراق، زعامت هند را هم متقاعد ساخت آه فضای جديد جهانی  برای عروج هند باز شده  و  

 تروريستی در ممبی و ۀثالآن حاد.  خواهد توانست آه در رويا روئی با پاآستان از حمايت امريكا برخوردار گردد
عكس العمل امريكا آه زياد برای هند دلچسپ  نبود، زعامت هند را به اين باور ساخت  آه امريكا منافع  خود را در قدم 

تقاضای هند از امريكا در محكوميت پاآستان آه هند آرزوی آنرا داشت به آدام .  اول در هر آجای  دنيا تامين ميكند
سفر عاجل و غير .     اجبارًا  به مانور های جديدی در صحنه سياسی منطقه و جهان  اقدام آردنتيجه نرسيد و دهلی

 . بود هندعيسر رئيس جمهور روسيه يكی از آن اقدامات ۀمترقب
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 مشترك هند و روسيه،  نگرانی هر دو آشور را از اوضاع بحرانی جهان و منطقه انعكاس داد آه افغانستان هم ۀاعالمي 
زعامت هر دو آشور  آگاهانه سعی  نمودند آه فهم و شناخت مشترك خود را از سيستم جهانی توسعه داده .  جز آن بود

اما .  بعد از يك زمان طوالنی، روابط مسكو ـ دهلی  تحرك و خيزش جديدی  بخود گرفت.  و بر همان راستا عمل نمايند
صرف هر دو آشور خود .  ديده نشد آنهم ضرورتی به  ضد امريكائی نداشت و ۀ مشترك  هند و روسيه روحيۀاعالمي

اين يك پيروزی بزرگ سياسی و .  را برای زمان آينده آه  امريكا رهبر بالمنازع در جهان نخواهد بود، آماده ميسازند
 قفقاز به ۀديپلماتيكی برای روسيه هم بود زيرا روسيه موفق شد آه موقف هند را به ارتباط پاليسی روسيه نسبت به ناحي

قبل برآن، هند از تائيد .  نفع خود  دور دهد آه اين خود يك موفقيت با اهميت در روياروئی با امريكا شمرده ميشود
صريح ماجراجوئی  امپرياليستی روسيه خودداری ورزيده و آرزو نداشت آه روابط خود را با امريكا و ناتو خدشه دار 

 .د هند را پايان بخشيد تروريستی بر ممبی  تردۀحمل.  سازد
 

هند متوقع بود آه با ارائه مدارك غير قابل انكار  در مورد عمليات تروريستی در ممبی و  همكاری بعضی عناصر  
،  امريكا بدون تعلل جانب هند را گرفته و پاآستان را محكوم می "لشكر طيبه"  با )آی اس آی(استخباراتی  پاآستان 

هند .  ند را برآورده  نساخت بلكه صرف با وارد آردن فشار سياسی بر  پاآستان اآتفا نموداما امريكا توقع ه.  نمايد
پس دهلی مصمم شد .  دريافت آه برای امريكا نگرانی هند زياد مهم نيست، بلكه منافع امريكا در منطقه تقدم اولی دارد

 قرار داده و بر مبنای منافع  مشترك با آشور آه روابط خود را با  ساير آشور ها به شمول روسيه مورد  ارزيابی مجدد
 شامل خواهد بود و احتماًال پيگنگ هم  )خصم امريكا( جديد سياسی هند، ايرانژیستراتدر  .  های مورد نظر عمل نمايد

در تقابل با واشنگتن، به دهلی و مسكو خواهد پيوست و جهان را از يك قطبی فعلی بسوی چند  ، در مثلث ستراتژيك
 .قطبی رهنمون خواهند آرد

  

 پاآستان
خطر  هم نوامبر دو آشور هند و پاآستان را در آستانه برخورد های نظامی قرار داد آه تا اآنون ٢۶ تروريستی ۀحادث
بر حسب گزارشات مطبوعات جهان، نيرو های هوائی هر دو آشور در حال آماده باش . آامًال مرفوع نشده استآن 

معلومات .  م رخصتی عساآر و صاحب منصبان هر دو آشور تا  امر ثانی به تعويق افتاده استآامل درآمدند و ايا
بدست آمده از منابع مختلف نشان ميدهد آه قوای اتمی  پاآستان   برای يك نبرد احتمالی آه انهدام پاآستان را در بر 

اتفاق بيافتد، تاثيرات آن منحصر به قلمرو هند و اگر واقعًا يك برخورد اتمی بين هند و پاآستان .  داشت، آمادگی ميگرفت
پاآستان به جابجائی قوای خود آغاز آرد و يك قسمت از .  پاآستان محدود نمانده بلكه تمام منطقه را در آتش می آشد

  بود بسوی سرحدات خود با "جنگ با تروريست ها"نيرو های خود را  از شرق اين آشور آه به اصطالح مصروف 
 امريكا و برتانيه به سرعت خود را به دهلی و اسالم آباد  ۀروی همين هراس بود آه ماموران عاليرتب.  دادهند سوق 

البته آه مساعی .  رسانيدند تا حد اقل در حالت آنونی از شعله ور شدن آتش جنگ بين هند و پاآستان  جلوگيری نمايند
 صرف به منظور تامين امنيت و ثبات در منطقه نبوده بلكه غرض امريكا و برتانيه در راه رفع تشنج بين هند و پاآستان

ازدياد تشنج و شعله ور شدن جنگ درين .   براه انداخته شده استها تامين منافع استعماری و امپرياليستی اين آشور
 .قسمت از جهان، اهداف استعماری امريكا و انگليس و در ظاهر جنگ با تروريزم را  سال ها به عقب می اندازد

 
 دسامبر  شورای امنيت ١٠  و تجويز تاريخی  )؟(تهديدات هند عليه پاآستان،  فشار های ديپلماتيكی امريكا ـ انگليس 

،  اسالم آباد را ناگزير ساخت آه   يك تعداد "لشكر طيبه"  منحيث پيشقراول "جماعت الدعوا"ملل متحد دال بر شناخت 
  را آه "جماعت الدعوا" را ظاهرًا زير نظارت بگيرد و شعبات تشكيل   "لشكر طيبه"از رهبران سازمان تروريستی 

 آه در آشمير فعال بوده و  از حمايت "لشكر طيبه"طبق گزارش ها .  ببنددصد ها مكتب و شفاخانه را اداره ميكرد، 
 ٢۶يستی  ترورۀ اين آشور هم برخوردار است، مسؤول براه انداختن حادث یپاآستان خصوصًا آی اس آی و اردو

سعی و مجاهدت ديپلماتيكی پاآستان در واشنگتن و اسالم آباد در  دور نگهداشتن .  نوامبر در ممبی شناخته شده است
 سياسی  پاآستان به شمار ميرود، در ظاهر قضيه ضربه بزرگی به   ۀ آه يكی از وسايل منابع عمد"جماعت الدعوا"

س آی از طريق جماعت الدعوا و لشكر طيبه، درد سر های عجيبی آی ا.  اردوی پاآستان و آی اس آی تلقی ميگردد
 در حادثه تروريستی از "لشكر طيبه"هند مدارك غير قابل انكار را به ارتباط دست داشتن .  برای  هند خلق آرده است

ی آه بعد از جنرال های پاآستان.  طريق امريكا به پاآستان سپرد و در آن خواستار اقدامات جدی از جانب پاآستان شد
سقوط مشرف موقتًا خود را از سياست آنار آشيده بودند، دوباره به فعاليت آغاز آردند تا مانع هر گونه محكوميت 

 :  گزارش چنين نگارش داد٢٠٠٨  دسامبر ١٣ايشيا تايمز آنالين بتاريخ .  پاآستان شوند
 

 ۀك توطئه ای معرفی بدارد آه ذريع يۀبه مطبوعات پاآستان هدايت داده شد آه حمله بر ممبی را زاد
 موساد اسرائيل و سی آی ای امريكا برنامه ريزی شده آه ، )راو(سازمان استخباراتی هند 

حينيكه به اداره بوش توسط لوی .   محاصره را بدور پاآستان  تنگ تر نمايندۀحلق خواهنديم
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 طيبه صورت خواهد درستيز  جنرال پرويز  آيانی اطمينان داده شد آه  اقدمات جدی عليه لشكر
جماعت " و "لشكر طيبه"گرفت، اردو به حكومت غير نظامی پاآستان هدايت داد آه يك فرق بين 

  . بگذارد"الدعوا
 

 را رها "جماعت الدعوا" گزارش داد آه پاآستان رهبران دسامبر ١۴بتاريخ   (Times of India) تايمز اف  انديا
اگر اين گزارش درست باشد، پاآستان مانند هميش از هر گونه .  رده استساخته و فعاليت اين تشكيل خطرناك را منع نك

 .مسؤوليت سياسی و بين المللی شانه خالی ميكند و ميداند آه امريكا و انگلستان سرانجام  بدادش خواهد رسيد
 

ن از زير ضربات اشنگتن و لندن در رفع تشنج بين  هند و پاآستان در واقعيت  نجات پاآستاوفعاليت های ديپلماتيكی 
 اتمی خواهد ۀ اسلحۀامريكا ميداند آه هر گونه تصادم نظامی بين اين دو آشور منجر به تبادل.  احتمالی و مرگبار هند بود

 و   آن بر نخواهد آمد و در نتيجه آليه محاسبات سياسیۀشد آه يك متحد مريض مانند پاآستان به آسانی از عهد
بايست خاطر نشان سازم آه دوآتورين اتمی پاآستان بر .  ز ريشه آسيب پذير خواهد شدستراتژيك امريكا  در منقطه ا

غير اتمی  ۀيعنی اگر هند با برتری آيفيتی و آميتی نظامی اش با اسلح".   اتمی استوار استۀمبنای استعمال اول اسلح
وجود      با".داری نخواهد آرد  اتمی خودۀهم بر پاآستان يورش برد، پاآستان برای دفاع و بقای خود از استعمال اسلح

تشنج های سطحی ميان اسالم آباد، واشنگتن و لندن، پاآستان هنوز هم در جناح حمايتی غرب قرار داشته  و ازين آشور 
از همين جاست آه بدگمانی هند نسبت به نقش امريكا در .   به نفع غرب استفاده ميشود)بزعم امريكا(در تعادل منطقه 

 در صدد خلق توازن سياسی است آه بتواند  بنابرانو صداقت اين آشور در مبارزه با ترروريزم افزايش يافته ومنطقه 
  . خود قرار دهدۀيكه تازی امريكا را خنثی آند و پاآستان را زير فشار فزايند

 
د، به نفع اسالم آباد احيانًا اگر جنگ گرم بين هند و پاآستان در ميگرفت، نيرو های تند رو مذهبی، طوريكه اعالم نمودن

داخل صحنه ميشدند و   اين انكشافی ميبود آه برای امريكا و ناتو مصيبت خلق ميكرد و تمام محاسبات سياسی و نظامی 
لذا امريكا و برتانيه مصصم شدند به هر قيمتی آه شده از برخورد نظامی هند و پاآستان جلوگيری .  شان را برهم ميزد

   .های سياسی و اقتصادی خود را در منطقه محفوظ نگهدارندنمايند و سرمايه گذاری 
 

 ايران
بر ما اول دسختهران تايمز بتاري.   تروريستی در ممبی را محكوم نمود و آنرا جبونانه خواندۀنظام آخندی ايران حمل

 جست، از  سود٢٠٠١، ١١ تروريستی سپتامبر ۀايران معتقد است هر آسی و هر آشوری آه از حادث" نوشت، ٢٠٠١
  مريم رجوی رئيس جمهور مقاومت ايران ." بين المللی  مستفيد ميشودۀحادثه تروريستی در ممبی هم در ساح

مريم رجوی تاآيد نمود .   تروريستی در ممبی را به شدت انتقاد نمودۀهم حمل )مجاهدين خلق آه به عراق پناهنده شدند(
آن به با شروع نظام آخندی تولد شد و با ختم .  حاآميت در ايران می تپدقلب تندروی اسالمی و تروريزم زير نظر "آه 

   (http://ncr-iran.org) .   "پايان می رسد
 

پاليسی ايران .   تروريستی اآتفا نمود اما در انتقاد از پاآستان خاموش باقی ماندۀنظام آخندی صرف به محكوميت حادث
اينكه برهم خوردن اوضاع در .  ثه بايد منافع سياسی ايران را تامين آنددر منقطه طوری عيار شده آه وقوع هر حاد

 ۀدر معادل.  منطقه ضربه ای بر طرح های استعماری امريكا وارد ميكند، رضايت ايران را در مجموع فراهم  ميسازد
ايران ميداند آه رفع تشنج در .  هر درد سر برای امريكا يك موفقيت برای ايران  محسوب ميگردد ،ی نظام آخندیاسيس

وف ربنابران مص.   و شرق ميانه، باعث خواهد شد آه امريكا توجه خود را بيشتر متوجه ايران سازدجنوب آسيا
نگهداشتن امريكا در عراق، افغانستان و خلق معضالت ديگر برای امريكا در منطقه، موثريت دوآتورين امنيتی نظام 

 .آخندی  ايران را  تثبيت می نمايد
 

 افغانستان
 در ی حكومت مسعمراتتي قدرت خود در افغانستان، حماتيدر تثب مبی، امريكا و ناتو را آه سعی تروريستی در مۀحمل  

تزئيد تشنج و احتمال برخورد نطامی  بين هند و پاآستان، .  شكست طالبان دارند، در بال تكليفی جدی قرار داد آابل و
وی فعاليت نظامی امريكا و ناتو را عليه طالبان در افغانستان به موانع جدی مواجه خواهد ساخت و توجه آنها را بس

بنابران از نظرگاه امريكا و متحدين، خلق و اوج گيری تشنج و جنگ بين هند و .  بحران ديگر معطوف خواهد نمود
 . تطبيق  طرح های سياسی  امريكا در منطقه خواهد شدۀپاآستان مانع عمد

 
عود بحران و جنگ، در صورت ص.  پاآستان از روی بی ميلی با امريكا و ناتو در مجادله عليه طالبان سهم ميگيرد

اينرا همه ميدانند آه پاآستان .   پاآستان بهترين بهانه را برای ترك همكاری  خود در مبارزه عليه تروريزم خواهد داشت
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هرگز از روی صداقت در ميدان عمل برضد تروريسم مجادله نميكند و برخورد بين اين دوك آشور هم بهترين بهانه را 
بدولت  ا هر گونه همكاری رۀنيرو های اسالم سياسی وعد.  يدان جنگ ساختگی خواهد دادبرای پاآستان حتی در ترك م

حمله بر آاروان الری ها در .   هند، آنها در  عقب اسالم آباد استاده خواهند شدۀپاآستان داده اند آه در صورت حمل
چنين . ر برای امريكا و متحدين باشدپشاور آه اموال را برای قوای امريكا و ناتو حمل ميكردند، ميتواند زنگ خط

بدون .  آی اس آی اتفاق بيافتد يعنیحوادث در پاآستان نميتواند بدون اشاره و همكاری سازمان استخباراتی آن آشور 
 در و غرب  حزب اسالمی و جمعيت اسالمی بر منافع هند طالبان و يا ۀترديد آه عمال پاآستان در افغانستان در قياف

لذا يك افغانستان .   آی اس آی  شدت خواهند بخشيدۀ ور خواهند شد و حمالت خودآشانه را به اشارافغانستان حمله
 ملی و مردمی ندارد، ضربات آشنده ای را در تمام سطوح متقبل خواهد ۀمستعمره با نظام ضد ملی اش آه هيچگونه پاي

  . دهد بدون اينكه بتواند آمترين آاری برای  امنيت و ثبات خود انجامگرديد
 

از احمد شاه مسعود وربانی و  .   قابل يادآوری است پاآستان بقدر آافی برای خود عمال در افغانستان تربيه  آرده است
 اآنون  .گلبدين گرفته  تا حقانی و سياف و مالعمر همه در گذشته و حال روزگاری را در خدمت آی اس آی گذشتانده اند

 .ليهء دولت مستعمراتی آابل دارنداوس در مقامات عهم ايران و پاآستان  صد ها تن جاس
 

امريكا و متحدين آگاهند آه تقليل فشار بر طالبان و نيرو های حكمتيار و حقانی، باعث خواهد شد آه اين نيرو ها تجديد 
د، بار ديگر برای پاآستانی در حال جنگ با هن.  قوا نموده تا  خود را برای حمالت بعدی در داخل افغانستان آماده سازند

. اين فرصت را خواهد داد آه بحران را در منطقه به نفع خود بچرخاند و از فشار بر خود و عمالش در افغانستان بكاهد
روی اين ملحوظات امريكا و برتانيه سعی نموده اند آه به هر نحوی ممكنه، هند و پاآستان از يك برخورد  نظامی باز 

تصام نظامی بين هند و پاآستان همچنان  جنگ .   و مذاآره با همديگر وادار سازنددارند و ايندو آشور را به همكاری
، ١٩٨٠ ۀهدر د.  قايمقامی را در افغانستان تشديد خواهد آرد و اين آشور بار ديگر پامال مزدوران اجانب خواهد شد

در .   خود و مورد حمايت امريكا شوروی در آابل حمايت نمود و پاآستان از تنظيم های ساختۀهند از نظام دست نشاند
، هند از ائتالف شمال متمايل به شوروی پشتيبانی نمود و پاآستان از مخلوق خود و غرب يعنی تحريك ١٩٩٠ ۀده

 آه در ١٩٩۶ـ١٩٩٢جنگ های داخلی .  ايران هم منافع خود را در تنطيم های مذهبی ساخت ايران يافت.  طالبان
ازدياد بنابران  .  بود، افغانستان را به يك ويرانه تبديل نمود ميان همجهانی  قدرت های منطقوی و یزورآزمائحقيقت 

 آه قوت های طراز  ساخت آشت و مات پاآستان، هند و ايران خواهدۀبار ديگر صحنرا بحران در منطقه، افغانستان 
د هاوخ افغان و ملت ستمكش افغانستان آشور ويران ،بازنده اصلی.  اول جهان هم در عقب آنها سنگر خواهند گرفت

    .بود


